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القمة العالمية للحكومات منّصة عالمية تهدف إلى 
استشراف حكومات المستقبل. وتحّدد القمة كل عام 

برنامج عمل لحكومات المستقبل مع التركيز على 
كيفية االستفادة من االبتكار والتكنولوجيا في التغلب 

على التحديات العالمية التي تواجه البشرية.

القمة العالمية للحكومات مركٌز لتبادل المعرفة بشأن 
عّدة موضوعات من بينها عمل الحكومات واستشراف 

المستقبل والتكنولوجيا واالبتكار، ومنّصة للتواصل بين 
صناع السياسات والخبراء والرّواد في مجال تحقيق 

التنمية البشرية.

تفتح القمة العالمية للحكومات باًبا على المستقبل 
من خالل دراسة وتحليل أحدث التوجهات والتحديات 

والفرص التي تواجهها البشرية. كما أنها منّصة 
لعرض أحدث االبتكارات وأفضل الممارسات والحلول 

الذكية التي تحّفز االبتكار في مواجهة التحديات 
المستقبلية.
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على الرغم من تواتر الهجمات اإللكترونية واتساع 
التفريق  للغاية  الصعب  من  يزال  فال  نطاقها، 
هذا  ويهدف  للهجمات.  المتعددة  المصادر  بين 
الرئيسية  األنواع  على  الضوء  تسليط  إلى  البحث 
للهجمات اإللكترونية ويقدم أمثلًة عن كل منها، 
ويقدم إطار عمل رفيع المستوى للتحقيق بهدف 
أفضل  لفهم  التوصل  على  المحللين  مساعدة 
والمنشأ  المهاجم،  ودوافع  المخاطر،  لمنشأ 
الخبيثة،  البرمجيات  ورموز  للهجمات،  التقني 
ذلك،  من  الرغم  وعلى  المهاجم.  عمل  وأسلوب 
فاعل  إلى  الهجمات  نسبة  الصعب  من  سيبقى 
دراسة  يجعل  مما  صعبة،   )Attribution( معين 

الموضوع أكثر إلحاحًا من أي وقت مضى.

موجز تنفيذي 
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تشكل الهجمات اإللكترونية التي يتم تنفيذها من 
الحكومات  ألمن  متزايدًا  تهديدًا  جهات  عدة  قبل 
ومواطنيها. وهناك ثالثة مصادر رئيسية للهجمات 
1-الناشطون؛ 2-المجرمون؛ 3-الحكومات،  وهي: 
ومن الصعب أحيانًا، بناًء على األدلة، التفريق فيما 
بينها. وفي حقيقة األمر، قد تعمل هذه الجهات 
أحيانًا مع بعضها البعض عندما تتوافق مصالحها. 
وتؤدي مستويات تواتر وحّدة الهجمات إلى تزايد 
مضى،  وقٍت  أي  من  أكثر  مصدرها  فهم  أهمية 
للقيام  خططت  التي  الجهة  معرفة  أن  حيث 
بالهجمات قد تسهل إلقاء القبض على الجناة أو 

إيجاد االستجابة المناسبة لها.

لمحة عامة 

الشكل 1: لمحة عامة عن الجهات 
الفاعلة للتهديدات

خصائص إضافيةالتأثيرالدوافع
الجهات الفاعلة 

الحكومات

األفضلية االقتصادية و/أو 
السياسية و/أو العسكرية

خسارة الميزة األفضلية التنافسية
تعطيل البنية التحتية الحيوية

ميزانية كبيرة
متطورة للغاية

تود على استعداد إلخفاء الدوافع الحقيقية وتوجيه الرأي 
العام أو الردود ردود الفعل  نحو نتيجة محددة

تحقيق مكاسب مالية 
فورية

جمع معلومات من أجل 
تحقيق مكاسب مالية 

مستقبلية

تحرياٌت وعقوبات تنظيمية مكلفة
دعاوى قضائية من قبل 

المستهلكين والمساهمين
خسارة ثقة المستهلك

قد يكونون أو ال يكونون منظمين
يهمهم إخفاء آثارهم كي ال تتم مالحقتهم قضائيًا

قد تشكل جهات إجرامية مختلفة »سلسلة التوريد« للهجوم 
بأكمله

تغييرات سياسية و/أو 
اجتماعية

الضغط على الشركات 
لتغيير ممارساتها

إحداث تغييرات سياسية و/أو 
اجتماعية

الضغط على الشركات لتغيير 
ممارساتها

يكونون عادًة أقل تنظيمًا من الجهات الفاعلة األخرى
يميلون للقيام بهجمات أكثر بساطًة بميزانيٍة أقل )مثل هجمات 

)DDOS الحرمان من الخدمات الموزعة
يهمهم عادًة االعتراف بهم كمصدر للهجمة

المجرمون

القراصنة النشطون
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ُينَسَب  أن  في  مخاطر  توجد  ذلك،  إلى  باإلضافة 
أو  ما  حكومٍة  إلى  بالخطأ  اإللكتروني  الهجوم 
وأن  الحكومة،  برعاية  تمت  اعتباره هجمًة  يتم  أن 
أوسع.  نطاق  ذات  فعلية  أو  إلكترونية  حربًا  يثير 
وعوضًا عن ذلك، يتم إخفاء الهجمات اإللكترونية 
النشاط  حاالت  أحد  بهيئة  حكوميًا  المدعومة 
تجنب  بهدف  اإللكترونية،  الجرائم  أو  اإللكتروني 

المواجهات بين حكومٍة وأخرى.

ضمن  اإللكتروني  األمن  أحداث  تصنيف  ويعتمد 
وراء  الدافع  على  الغالب  في  مختلفة  فئات 
الهجوم. وغالبًا ما يكون للمهاجمين اإللكترونيين 
وراءها  الحقيقي  السبب  بإخفاء  كبيرة  مصلحة 
مدفوعًا  الهجوم  فيها  يكون  التي  الحاالت  في 
يكون  عندما  المقابل،  وفي  سياسية.  بعوامل 
الفاعلة  الجهات  فإن  ماليًا،  الهجوم  وراء  الدافع 
الدافع،  بإخفاء  اهتمامًا  أقل  تكون  به  المتسببة 
وتكون عوضًا عن ذلك مهتمة بجعل مهمة عثور 
صعوبة.  أكثر  الجناة  على  القانون  إنفاذ  سلطات 
أساليب  تطبيق  يتوجب  التعقيدات،  لهذه  ونظرًا 
وراء  تقف  التي  الفاعلة  الجهات  لتحديد  مختلفة 

حدث أمني إلكتروني.

المختلفة  األنواع  عن  أمثلًة  البحث  هذا  وسيقدم 
إلى  يهدف  تحليليًا  وإطارًا  اإللكترونية  للهجمات 
مصادر  بين  التفريق  على  الحكومات  مساعدة 
تهديدات مماثلة، حتى إذا كانت أدوات المهاجمين 
واألشخاص المتورطين في الهجمات وأهدافهم 

متشابهة. 

التقرير  هذا  فإن  االعتبار،  بعين  سبق  ما  وبأخذ 
سيقدم أمثلة عن بعض األحداث الهامة المتعلقة 
معين،  فاعل  إلى  ونسبتها  اإللكتروني  باألمن 
يمكن  التي  األساليب  مختلف  بعرض  وسيتابع 

متعلق  ومعقد  كبير  حدث  لنسبة  استخدامها 
باألمن اإللكتروني إلى فاعل معين. وسيطرح في 
الختام إطار عمل لتحليل األحداث المتعلقة باألمن 
بين  الفوارق  تحديد   على  للمساعدة  اإللكتروني 

أنواع الهجمات اإللكترونية. 
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https://www.justice.gov/criminal-ccips/file/872771/download   1
  https://www.pwc.com/gx/en/services/advisory/forensics/economiccrime-  2

survey.html

اإللكتروني  باألمن  المرتبطة  الحوادث  عدد  ارتفع 
بسرعة، في الوقت نفسه الذي تعزز فيه مختلف 
قدراتها  العالم  حول  والقطاعات  الحكومات 
الرقمية. ولعل من المهم تقديم بعض اإلحصائيات 
واألفراد  المنظمات  إلى  المشكلة  نطاق  عن 
السلطات  وإلى  الهجمات،  من  أنفسهم  ليحموا 

كي تتمكن من إلقاء القبض على الجناة.

تنبأت شركة األبحاث األمريكية “سايبرسيكيوريتي 
عام  في   )Cybersecurity Ventures( فينتشرز” 
 6 العالم  ستكلف  اإللكترونية  الجرائم  بأن   ،2016
 ،2021 عام  بحلول  سنويًا  أمريكي  دوالر  تريليون 
ثالثة  بلغت  التي  كلفتها  عن  الضعف  بزيادة  أي 
تريليونات دوالر أمريكي عام 2015. وبلغ متوسط 
المنظمة  تتحملها  التي  البيانات  اختراق  تكاليف 
وفقًا  أمريكي،  دوالر  مليون   3.6 منظمة(  )أي 
لدراسة أجريت في عام 2016 على 419 شركًة في 
 Ponemon( بونيمون”  “معهد  قبل  من  بلدًا   13

Institute(، وهو شركة أبحاث أمريكية. 

ومن المتوقع أن تتجاوز التكلفة العالمية لألضرار 
 )ransomware( الفدية  برمجيات  عن  الناجمة 
اإللكترونية،  الهجمات  أشكال  أحد  وهي  وحدها، 
خمسة مليارات دوالر أمريكي في عام 2017، أي 
اإلشارة  مع  عامين،  خالل  ضعفًا   15 قدرها  بزيادة 
هذا  كذلك.  للتزايد  مرشحة  األرقام  هذه  أن  إلى 
مرات  أربع  الفدية  برمجيات  هجمات  وستتضاعف 
الصحية،  الرعاية  منظمات  على   2020 عام  بحلول 
وهو القطاع الذي تم استهدافه من قبل كبرى 
وتتوقع   .2017 عام  في  الفدية  برمجيات  حمالت 
الشركات ستقع  أن  “سايبرسيكيوريتي فينتشرز” 
الفدية  ببرمجيات  لهجوم  ضحية   2019 عام  بحلول 

كل 14 ثانية.

الفكرية  والملكية  الحاسوب  جرائم  ووفقًا لقسم 
في وزارة العدل األمريكية، فإن برمجيات الفدية 
يجري  حيث   ، نموًا  األسرع  الخبيثة  البرمجيات  تعد 
بدءًا  األنواع،  جميع  من  المستخدمين  استهداف 
من المستخدم المنزلي وصواًل لشبكات الشركات. 
أربعة  من  أكثر  وقعت  فقد  وسطي،  وكمعدل 
أي   ،2016 عام  يوميًا  فدية  برمجيات  هجمة  آالف 
 1,000 نحو  مع  بالمقارنة  المائة  في   300 بزيادة 
هجمة يوميًا عام 2015. وتعد الجريمة اإللكترونية 
حاليًا ثاني أكثر جريمة اقتصادية يتم اإلبالغ عنها 
 )PwC( دبليو سي”  “بيه بي  لتحليل شبكة  وفقًا 
تفوق 32% من  نسبة  تؤثر على  العالمية، وهي 

المنظمات في جميع أنحاء العالم2. 

االستجابة لتهديد متعاظم
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الشكل 2: تحتل الجريمة اإللكترونية المرتبة 
الثانية على قائمة الجرائم االقتصادية التي 

يتم اإلبالغ عنها.

ال تزال الجريمة اإللكترونية تحتل المرتبة الثانية على قائمة 
الجرائم االقتصادية التي يتم اإلبالغ عنها...

من المنظمات.

من الشركات أنها ستضرر ستتضرر 
في العامين المقبلين.

من الرؤساء التنفيذيين بالقلق 
إزاء األمن اإللكتروني.

إال أن أقل من نصف أعضاء  مجالس 
اإلدارة يطلبون معلومات حول الجهوزية 

اإللكترونية لمنظماتهم لمنظمتهم.

تتضرر %32

تعتقد %34

يشعر %61

.)PwC( الدراسة االستقصائية السنوية للرؤساء التنفيذيين التي أعدتها
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الشكل 3: نظرة على مخاطر الجريمة 
اإللكترونية )بالمقارنة مع عام 2014(

%5
انخفاض بنسبة

%53
زيادة 
بنسبة

%41
بقيت على 

حالها 

في   )PwC( مؤسسة  تسلط  ذلك،  على  وعالوًة 
العام  الوعي  زيادة  على  الضوء  ذاته  التقرير 
إلى  أساسًا  ذلك  وُيعزى  اإللكترونية،  بالجريمة 
على  والمنتشرة  الناجحة  اإللكترونية  الهجمات 
نطاق واسع، وإلى حقيقة َسّن العديد من الدول 
الهجمات  عن  اإلبالغ  على  الشركات  ُتجِبر  ألنظمٍة 
اإللكترونية، حتى لو لم يتم دائما اإلعالن عن اآلثار 

المترتبة عن الهجمات دومًا.

من  التهديد،  مجال  في  التغيرات  لهذه  وكنتيجٍة 
قبل  من  العالمي  اإلنفاق  يتجاوز  أن  المتوقع 
المنظمات واألفراد على تدابير األمن اإللكتروني 
خمسة  مدى  على  أمريكي  دوالر  تريليون  مبلغ 
أعوام وصواًل لعام 2021، وفقًا لمؤسسة األبحاث 
األمريكية “جارتنر” )Gartner(. وتتوقع الشركة أن 
اإلنفاق  اإللكترونية  الجرائم  موجة  تصاعد  يدفع 
دوالر  مليار   86 ليفوق  المعلومات  أمن  على 
أمريكي في عام 2017 )هل المقصود 2018؟(. وال 
الفردية  الفرعية  الفئات  المبلغ بعض  يشمل هذا 
 ،)IoT( األشياء  إنترنت  مثل  اإللكتروني  لألمن 
التحكم  ونظم  الصناعية،  األشياء  إنترنت  وأنظمة 

الصناعية )ICS( وأمن السيارات. 

وبينما يعتمد العالم بشكل أكبر على التكنولوجيا 
التي  الجهات  شريحة  اتساع  يزداد  الرقمية، 
يستهدفها المهاجمون اإللكترونيون، حيث يوجد 
عام  في  اإلنترنت  لشبكة  مستخدم  مليار   3.8
2017، يمثلون أكثر من نصف سكان العالم بقليل، 
بالمقارنة مع ملياري نسمة في عام 2015. وتتوقع 
يكون  أن  فينتشرز”  “سايبرسيكيوريتي  شركة 
اإلنترنت  لشبكة  مستخدم  مليارات   6 نحو  هناك 
مستخدم  مليار   7.5 من  وأكثر   ،2022 عام  بحلول 
لشبكة اإلنترنت بحلول عام 2030. وتحرص الجهود 
المبذولة لمجاراة هذا الخطر بهدف التخفيف من 

حدة المخاطر المترتبة عن الهجمات اإللكترونية.

يتمتعون  الذين  األشخاص  على  الطلب  ويفوق 
بمهارات األمن اإللكتروني العرض. ووفقًا لشركة 
مكافحة  ستؤدي  فينتشرز”،  “سايبرسيكيوريتي 
فرص  عدد  مضاعفة  إلى  اإللكترونية  الهجمات 
اإللكتروني  األمن  مجال  في  الشاغرة  العمل 
أضعاف،  ثالثة  من  بأكثر  العالم  أنحاء  جميع  في 
 3.5 إلى  عددها  يصل  أن  المتوقع  من  والتي 
“سايبر  لـ  وفقا   2021 عام  بحلول  وظيفة  مليون 
سيك”، وهو المشروع المدعوم من قبل المبادرة 
إحدى  وهي  اإللكتروني،  األمن  لتعليم  الوطنية 
برامج المعهد الوطني للمقاييس والتقنية في 
وزارة التجارة األمريكية. وكان هناك في الواليات 
المتحدة وحدها 350 ألف فرصة عمل شاغرة في 
مجال األمن اإللكتروني أواخر عام 2017، بالمقارنة 
مع حوالي 780 ألف شخص يشغلون مناصب في 

مجال األمن اإللكتروني.
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على  للعامة  المتاحة  اإلحصائيات  معظم  تركز 
تم  بينما  تنفيذها،  وطرق  الهجمات  أهداف 
مرتكبيها  بشأن   التحليالت  من  قليل  عدد  إجراء 
رصد  أن  اعتبار  إلى  ذلك  وُيعزى  ودوافعهم. 
من  أسهل  اإللكترونية  الهجمات  عواقب  مراقبة 
معين  فاعل  إلى  الهجمات  هذه  مصادر  نسبة 

ودوافع تنفيذها.

المنظمات  على  اإللكترونية  الهجمات  تندرج 
فئات  ثالث  ضمن  واألفراد  الخاصة(  أو  )الحكومية 

رئيسية هي:

الجرائم: تهدف لسرقة المال من المستهلكين،   .1
مباشرة  بطريقة  المؤسسات،  أو  والشركات 
رقمية.  أساليب  باستخدام  مباشرة،  غير  أو 
الدفع  األمر سرقة معلومات  وقد يشمل هذا 
على  واالستيالء  السلع،  بيع  أو  شراء  أجل  من 
استخدامها  أجل  من  الحاسوبية  القدرات 

لمصلحة شخصية، وما إلى ذلك.

الحرب: مهاجمة دولة أو مؤسساتها أو زعزعة   .2
استقرارها. وفي الكثير من الحاالت، تعد هذه 
أيضا  تشمل  قد  ولكنها  حربية،  أعمااًل  األحداث 
أفعااًل تهدف بشكل غير مباشر إلى نشر الذعر 
اتخاذ  نحو  الدفع  أو  السكان  لدى  االستياء  أو 
السياسية  المناقشات  في  متطرفة  مواقف 
الداخلية. ويتم تنفيذ الهجمات اإللكترونية في 
بهدف  اإلرهابيين  قبل  من  أيضًا  الفئة  هذه 
في  الدولة  في  واالضطراب  بالذعر  التسبب 

محاولة لتعزيز أجندة سياسية معينة. 

وتمت مناقشة أمثلة عن هذه الفئات الثالث في 
األقسام التالية من هذا البحث. 

األنماط المختلفة للجناة

الشكل 4: األحداث المتعلقة باألمن 
اإللكتروني، مصنفة حسب أهدافها

يتمثل الهدف في سرقة المال 
بطريقة مباشرة أو غير مباشرة 

باستخدام أساليب رقمية

الجريمة اإللكترونية 

األحداث المتعلقة 
باألمن اإللكتروني، 

مصنفٌة حسب 
أهدافها 

يتمثل الهدف في مهاجمة 
الدولة أو مؤسساتها أو 

زعزعة استقرارها

يتمثل الهدف باالحتجاج 
على األفعال التي تقوم 
بها الحكومات والشركات 

أو غيرها من الكيانات

النشاط اإللكترونيالحرب اإللكترونية 
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مختلفة،  أشكال  عّدة  اإللكترونية  الجرائم  تتخذ 
وتشمل سرقة المعلومات المتعلقة بالمدفوعات 
وغيرها  االئتمان  بطاقات  أرقام  ذلك  في  )بما 
الهجمات  مثل  االئتمان(،  بطاقات  بيانات  من 
عقار  ألف  من  أكثر  على  وقعت  التي  اإللكترونية 
“إنتركونتيننتال”  فنادق  مجموعة  إلى  ينتمي 
عنها  كشفت  والتي   )InterContinental Hotels(
الشركة في أبريل من عام 2017. وفي تلك الحالة، 
بواسطة  البيع  نقاط  في  التجهيزات  اختراق  تم 
بيانات  لسحب  المصممة  الخبيثة  البرمجيات 

بطاقات االئتمان والخصم الخاصة بالعمالء.

عن  اإلبالغ  وكالة  تعرضت   ،2017 عام  منتصف  في 
“إيكويفاكس”  األمريكية  المستهلك  ائتمانات 
إلى  أدى  إلكتروني  هجوٍم  إلى   ،)Equifax(
تسريب المعلومات الشخصية، بما في ذلك أرقام 
مليون   145 من  بأكثر  الخاصة  االجتماعي  الضمان 
مستخدم. ويمكن استخدام هذه المعلومات لفتح 
طلب  أو  الشخص  باسم  مزيف  مصرفي  حساٍب 
شخصية  انتحال  طريق  عن  عقاري  رهٍن  أو  قرٍض 

صاحب حساب شرعي.

اختراق  األخرى  اإللكترونية  الجرائم  أنواع  وتشمل 
وحسابات  الشخصية،  المصرفية  الحسابات 
الوطنية  المصارف  حسابات  حتى  أو  الشركات 
ذلك  على  األمثلة  ومن  نقدية.  تحويالت  لتنفيذ 
المركزي  المصرف  على  وقع  الذي  الهجوم 
لبنغالديش، في فبراير من عام 2016، عندما صدرت 
 951 وقدره  مبلغ  بتحويل  المجرمين  من  تعليمات 
مليون دوالر أمريكي عن طريق شبكة “سويفت” 
)SWIFT(. وثمة حالٌة أخرى تمثلت بالهجوم الذي 
ارُتِكب في يوليو من عام 2017 ضد “يونيكريديت” 
حيث  إيطاليا،  أكبر مصرٍف في  )UniCredit( وهو 
من  واالئتمان  الذاتية  السيرة  بيانات  عبره  ُسِرقت 

400 ألف حساب خاص بالعمالء.

آفة الجرائم اإللكترونية
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كبيرًا،  اختالفًا  اإللكترونية  الحرب  تعاريف  تختلف 
مما يعكس حداثتها. وتعتمد بعض البلدان تعريفًا 
على  وتركز  اإللكترونية  الحرب  لمكونات  محدودًا 
يعتبرها  فيما  الضارة،  والنظم  القرصنة  نظم 
نطاقًا  أوسع  معلومات  حرب  من  جزءًا  آخرون 
والتي ال تشمل القرصنة فحسب، بل تشمل أيضًا 

المعلومات المضللة واألكاذيب.

أحداث  عن  الحديثة  األمثلة  بعض  وتشمل 
الحرب  فئة  ضمن  تندرج  التي  اإللكتروني  األمن 
دولٍة،  إلى  ُتنسب  أن  يمكن  والتي  اإللكترونية، 
 2013 عام  في  حدثت  التي  الهجمات  قومية 
كوريا  في  ومصرف  تلفزيونية  محطات  ثالث  ضد 
إلى  ينتمون  قراصنة  أن  ُيزَعم  حيث  الجنوبية، 
ومن  بتنفيذها.  قاموا  الشمالية  كوريا  حكومة 
بهجوم  يسمى  ما  ذلك  على  األخرى  األمثلة 
الخبيثة،   )BlackEnergy( إينرجي”  “بالك  برمجيات 
الذي نفذه قراصنة ُيعَتَقد على نطاٍق واسع أنهم 
مؤقتًا  قاموا  إذ  الروسية  بالحكومة  مرتبطون 
في  األوكرانية  الكهرباء  شبكة  من  جزء  بإغالق 
 200 من  أكثر  الحدث  وحرم   .2016 عام  من  ديسمبر 
ألف شخص من الكهرباء لفترة مؤقتة، وأسفر عن 
إيقاف أعمال شركة تعدين وشركة ضخمة مشغلة 

للسكك الحديدية.

من  مجموعة  تعرضت   ،2013 أغسطس  وفي 
تايمز”،  “نيويورك  تشمل  األمريكية  الشركات 
أمنها  الختراق  بوست”،  و”هافينغتون  و”تويتر”، 
فقدان  في  تسبب  الذي  األمر  اإللكتروني، 
سيطرتها على بعض مواقعها اإللكترونية لفترة 
من الوقت. وقيل إن مصدر الهجوم كان قراصنًة 
يدعمون الحكومة السورية، قاموا باختراق شركة 
عناوين  من  العديد  تدير  التي  األسترالية  اإلنترنت 
مجموعة  وأعلنت  الرئيسية.  اإللكترونية  المواقع 

تطور الحرب اإللكترونية

مسؤوليتها  لها  مقرًا  سوريا  من  تتخذ  قرصنٍة 
و”هافينغتون  “تويتر”  على  القرصنة  أعمال  عن 
بوست”. وأظهرت السجالت اإللكترونية أن موقع 
 ،NYTimes.com اإللكتروني:  تايمز”  “نيويورك 
العمل  عن  توقف  الذي  الوحيد  الموقع  وهو 
لبعض  الزوار  توجيه  أعاد  قد  طويلة،  لساعات 

الوقت إلى خادم يسيطر عليه السوريون.

وفي حالة أخرى، قامت مجموعات قرصنة تدعي 
بمحو  الباكستانية،  القومية  المصالح  تمثل  أنها 
تشمل  التي  اإللكترونية  المواقع  من  العديد 
وصينية،  هندية  بشركات  خاصة  إلكترونية  مواقع 

فضاًل عن منظمات حكومية.
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المرتبطة  األحداث  اإللكتروني  النشاط  يشمل 
باألمن اإللكتروني والهادفة إلى االعتراض على 
بها  تقوم  التي  المزعومة  أو  الفعلية  األعمال 
األخرى.  المنظمات  أو  الشركات  أو  الحكومات 
ومعظم هذه الهجمات التي ُترتكب من قبل فئة 
بهجوم  عادًة  يعّرف  ما  باستخدام  الفاعلين  من 
هذا  ويتطلب   .)DDoS( الموّزع”  الخدمة  “حجب 
من  مجموعة  استخدام  الهجمات  من  النوع 
لتوجيه  مسبقًا  المقرصنة  األجهزة  أو  الحواسيب 
حركة المرور نحو موقع إلكتروني واحد مستهدف، 
بقصد الوصول إلى حد اإلشباع للشبكة أو القدرات 
تعّذر  إلى  بالتالي  للهدف مما يؤدي  الحاسوبية 
حاالت  وفي  اإللكتروني.  الموقع  إلى  الوصول 
مواقع  بتخريب  القرصنة  تتم  حدوثًا،  أقل  أخرى 
الموقع  على  خاصة  معلومات  نشر  أو  إلكترونية 
من  التخريبية  الهجمات  وتنّفذ  هذا  اإللكتروني. 
للمواقع  المستضيفة  التحتية  البنية  قرصنة  خالل 
الموقع  على  مختلف  محتوى  ونشر  اإللكترونية 
المستهدف، في حين يمكن وبطرق  اإللكتروني 
مختلفة االستحواذ على المعلومات الخاصة التي 
معلومات  استخدام  ذلك  في  بما  نشرها،  سيتم 
القيام  دون  من  البيانات  على  للحصول  األعضاء 

بأي هجمات إلكترونية محددة.

يدعمون  قراصنة  قيام  الحديثة  األمثلة  وتتضمن 
مواقع  باستهداف  كاتالونيا  استقالل  حركة 
والنقل  العامة  األعمال  وزارة  تديرها  إلكترونية 
اإلسبانية عام 2017، إذ جرى تخريب بعض المواقع 
كما  الحّرة”.  “كاتالونيا  شعار  وعرض  اإللكترونية 
حجب  لهجمات  أخرى  إلكترونية  مواقع  تعرضت 
أطلقت  إذ  السابق  العام  في  الموزع،  الخدمة 
حجب  هجمات  القرصنة  نشطاء  من  مجموعة 
عديدة  إلكترونية  مواقع  على  الموّزع  الخدمة 
تابعة للحكومة التايالندية، احتجاجا على القوانين 

النشاط اإللكتروني: نشٌط كالعادة

المواقع  مراقبة  للحكومة  تتيح  التي  المقترحة 
دون  من  الخاصة  االتصاالت  واعتراض  اإللكترونية 

أمر من المحكمة.

من  واحدة   )Anonymous( “أنونيموس”  وُتعّد 
شبكة  وهي  شهرًة،  األكثر  القرصنة  مجموعات 
رسمي  غير  بشكل  مرتبطة  القراصنة  من  دولية 
منذ  الموّزع  الخدمة  حجب  هجمات  بإطالق  قامت 
إلكترونية حكومية ودينية  عام 2013 على مواقع 
كمحاٍم  نفسها  المجموعة  وتصّور  ومؤسسية. 
من  الكثير  لكن  شمواًل،  األكثر  اإلنسانية  للقضايا 
الهجمات األخيرة أكسبتها سمعة سيئة، الرتباطها 
بهجمات متنوعة غير حكومية ضد دول في جميع 

أنحاء العالم.

“أنونيموس”  مثل  القرصنة  كيانات  تعّد  وال 
مختلفة  خاليا  على  تعتمد  لكنها  كاملة  منظمات 
وبالتالي،  نهائية.  وأهداف  متنوعة  مهارات  ذات 
أو  الحكومية  الفاعلة  الجهات  تخفي  ما  غالبًا 
بهذه  مشاركتهم  باّدعاء  أصولهم  المجرمون 
الشبكات غير محكمة التنظيم. وحتى في الحاالت 
التي تشارك بها مجموعات قرصنة محددة مرتبطة 
المنظمة  من  مختلفة  أجزاء  فإن  بـ”أنونيموس”، 
زعمت قيامها بالهجمات، وجرت المبالغة بتأثيرات 

الهجمات على نحو كبير جدًا. 
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باألمن  عالقة  ذي  حدث  تصنيف  صعوبة  تعود 
جهدهم  يبذلون  المهاجمين  ألن  اإللكتروني 
إلخفاء هويتهم الحقيقية، إذ يريد مرتكب الجريمة 
قد  كما  القضائية.  المالحقة  من  نفسه  حماية 
الحالة  هذه  وفي  سياسيا،  الهجوم  دافع  يكون 
إلى  إلى فاعل معين  الهجمات  نسبة  تؤدي  قد 
حكومة  قبل  من  الجريمة  مرتكب  من  االنتقام 
هذا  من  وانطالقًا  المثال.  سبيل  على  وطنية 
المنطق نفسه، فإن أحد المفاهيم األساسية في 
الرقمية هو  الجنائية  والتحاليل  اإللكتروني  األمن 
الصعوبة الكبيرة في تحديد هوية مرتكب الجريمة 
في الكثير من األحيان بعد تنفيذ هجوم إلكتروني؛ 
التقنية  األدوات  من  الكثير  القراصنة  يمتلك  حيث 
من  المحللون  تمكن  وإن  وحتى  آثارهم،  إلخفاء 
تحديد مصدر هجوم ما، فهذا ال يعني تلقائيًا أن 

بإمكانهم تحديد مرتكب الجريمة.

الهجمات  نسبة  مشكلة  باسم  األمر  هذا  ويعرف 
تحديد  صعوبة  مسألة  وحظت  معين.  فاعل  إلى 
أو  معين  قرصان  إلى  ونسبته  ما  هجوم  سبب 
في  متزايد  باهتمام  القراصنة  من  مجموعة 
الهجمات  عدد  الزدياد  نتيجة  األخيرة  األعوام 
تضخيم  إلى  األمر  هذا  يؤدي  وقد  اإللكترونية. 
دفع  خالل  من  اإللكترونية  الهجمات  بعض  نتائج 
فاعلين  من  االنتقام  إلى  الحكومات  إحدى 
محتملين لم يشنوا في الواقع الهجوم، وقيادة 
الجمهور إلى استنتاج خاطئ. وإذا وافقت أجهزة 
الواليات  مثل  ديمقراطية  دول  في  االستخبارات 
معين  فاعل  إلى  هجمات  نسبة  على  المتحدة 
فسيطلب  علنًا،  لنشره  مستعدة  اإلدارة  وكانت 

مشكلة نسبة الهجمات إلى فاعل معين 

التي  الطريقة  أو تفسيرًا بشأن  دلياًل  المواطنون 
تّم بها التوصل إلى هذه النتيجة.

اإلمكانات  بشأن  معلومات  إصدار  فإن  ذلك،  ومع 
يقّوض  قد  واالستخباراتية  المادية  والمبادرات 
فإنه  وبالتالي،  والمستقبلية.  الحالية  العمليات 
الوكاالت  فيها  تتمكن  التي  الحاالت  في  حتى 
االستخباراتية من اتخاذ قرار بدرجة عالية من الثقة، 
نتائج  إعالن  عند  إضافية  صعوبات  تواجه  فإنها 

البحث.

فيها  يستحيل  حاالت  هناك  أن  واضحًا  ويبدو 
التوصل إلى استنتاج واضح في التحاليل الجنائية 
المتوفرة.  المعلومات  كمية  إلى  نظرًا  الرقمية، 
في  يمكن  أنه  إلى  تشير  المتاحة  الخبرات  أن  إال 
معين  فاعل  إلى  هجمات  نسبة  الحاالت  معظم 
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المعلومات  إلى  استنادًا  نسبيًا،  مؤكد  نحو  على 
المعلومات  نشر  أحيانًا  الممكن  ومن  المتوفرة. 
األساسية الكاملة، لكن هذا األمر قد يخلق المزيد 

من المشاكل نتيجة مشاركة نتائج البحث هذه.

األمريكية  اإلدارة  اتهمت  عندما  ذلك،  أمثلة  ومن 
على  اإللكتروني  بالهجوم  الشمالية  كوريا 
 ،2014 عام   )Sony Pictures( بيكتشرز”  “سوني 
كانت الكثير من األجهزة األمنية قد وافقت باإلجماع 
الهجوم،  مصدر  كانت  الشمالية  كوريا  أن  على 
البارزين.  المشككين  بعض  أيضًا  هناك  كان  لكن 
أوباما  الرئيس  أن  حقيقة  إلى  جزئيًا  ذلك  ويعود 
قادرة  المتحدة  الواليات  كانت  إذا  عما  يفصح  لم 
على التجسس على نشاط كوريا الشمالية على 
اإلنترنت قبل الهجوم على حواسيب “سوني” أو 
تايمز”  “نيويورك  إفصاح  من  الرغم  وعلى  خالله. 
كوريا  نشاط  على  التجسس  إمكانية  عن  الحقا 
األمريكية  الحكومة  فإن  اإلنترنت  على  الشمالية 
الحالة، كما في حاالت  لم تؤكد ذلك. وفي هذه 
أخرى كثيرة، فإن تقديم أدلة جزئية يصّعب مهمة 
تقييم نسبة  المدني في  األفراد وشركات األمن 

الحكومات الهجمات إلى فاعل معين. 

ترامب في  المنتخب  الرئيس  المقابل، شّدد  في 
إلى  الهجمات  نسبة  مشكلة  على   2016 ديسمبر 
فاعل معين بهدف عرقلة التوصل إلى إجماع حول 
وقال  الرئاسية.  الحملة  أثناء  السياسية  القرصنة 
يقومون  “عندما  نيوز”:  “فوكس  إلى  متحدثًا 
فلن  متلبسين،  عليهم  تقبض  لم  إن  بالقرصنة، 
االستخبارات  ’وكاالت  إن  أبدًا.  بهم  تمسك 

الصين  أم  روسيا  كانت  إذا  ما  تعرف  ال  األمريكية‘ 
الفاعل شخصًا مستلقيًا  يكون  آخر، فقد  أحدًا   أو 
في السرير في مكان ما. ال أعتقد أنها ’الحكومة 
الروسية‘، لكن من يعرف؟ وال حتى أنا أعرف. هم 

ال يعرفون وأنا ال أعرف”.

الهجمات  نسبة  مشكلة  فإن  األوسع،  وبالمعنى 
من  نوع  أي  على  تطبق  معين  فاعل  إلى 
التحاليل  تحقيق  على  فقط  وليس  التحقيقات، 
عن  المباشر  والدليل  وإن  الرقمية.  الجنائية 
الشخص الذي ارتكب جريمة ال يتوافر دائمًا، وقد 
الجاني  هو  من  معرفة  يستحيل  حتى  أو  يصعب 
بناًء على األدلة والمعلومات المتاحة. ومع ذلك، 
يحدد  قضائي  نظام  وضع  الممكن  من  من  فإن 
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http://www.marketingcyber.com/attribution-does-it-really-matter/   3

أبرياء  كانوا  إذا  ما  يقرر  ثم  بهم  المشتبه  هوية 
وفي  المتوفرة.  األدلة  إلى  باالستناد  مذنبين  أو 
ظّل غياب المعلومات المناسبة، فإن هذا النظام 
سيتخذ حتمًا قرارات غير دقيقة من حين آلخر، لكن 
عمومًا،  مرضيًا  يعتبر  العام  النجاح  معدل  كان  إذا 

فيكون النظام مستدامًا.

أن الهجمات اإللكترونية ونسبة  الرغم من  وعلى 
في  زالت  ما  معين  فاعل  إلى  رقميًا  الهجمات 
األنظمة  فإن  المادية،  بالجرائم  مقارنًة  بداياتها 
معين  فاعل  إلى  الهجمات  لنسبة  اإللكترونية 
نسبة  أن  وبما  نفسها.  بالطريقة  تدريجيًا  تتطور 
درجات  إلى  تستند  معين  فاعل   إلى  الهجمات 
معينة من اليقين وليس إلى مستويات مطلقة، 
فإن ثقة الجمهور في اإلعالن عن مرتكبي الجرائم 
ودوافعهم تنمو باستمرار. يقول ديفيد كينيدي، 
الرئيس التنفيذي للشركة األمنية “تراستد سيك” 
)TrustedSec(، الذي كان يعمل سابقًا في وكالة 
األمن القومي ومع وحدة استخبارات اإلشارة في 
هجمات  نسبة  جدًا  الصعب  “من  البحرية:  القوات 
إلى فاعل معين، وهي تتطلب مصادر استخباراتية 
االستخباراتية  األجهزة  وإن  ودقيقة.  موثوقة 
محددًا  ونشاطًا  محددة  مجموعات  عادًة  تراقب 

للتأكد بشكل كبير، وال يعد ذلك نظامًا مثاليًا”3.
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بهدف تعّقب مصدر حدث متعلق باألمن اإللكتروني 
وتصنيفه بشكل صحيح، يجب تحليل الهجمات من 

وجهات نظر عديدة، تتضمن:

الحافز: السؤال النموذجي هو ما إذا كان يوجد   .1
أن  وما  بالهجوم.  الفاعل  ليقوم  محتمل  حافز 
يتم تحديد حافز محتمل، حتى يغدو من المهم 
الحافز  يطابق  قد  النشاط  كان  إذا  ما  معرفة 

المحدد، بغية التحقق من صحة الفرضيات. 

مصدر الهجوم التقني: وهو يتضمن معلومات   .2
للهجوم،  المستخدمة  األجهزة  موقع  مثل 
أو  والقيادة،  للتحكم  إلكتروني  عنوان  أي  أو 
عنوان البريد اإللكتروني، أو قنوات أخرى الزمة 

لدفع فدية.

البيانات  ملفات  في  المدرجة  المعلومات   .3
إال  ذلك  يطّبق  ال  والنصوص:  الثنائية  والرموز 
في الحاالت التي تستخدم فيها برمجية خبيثة 
أو استغالل مخصص. وفي هذه الحاالت، يمكن 
ع والمكتبات  أن تتضمن هذه المعلومات المجمِّ
الثنائي.  للرمز  األخرى  التقنية  والمعلومات 
المعلومات،  من  المزيد  عادًة  النصوص  وتوفر 
إذ قد تتضمن تعليقات ومعلومات أخرى باللغة 
الطبيعية التي يستخدمها مهاجم ما )من بينها 
تشير  التي  العامية  والمصطلحات  اللهجات 
برمجة  أسلوب  إلى  واستنادًا  المهاجم(.  إلى 
إذا  ما  معرفة  الممكن  من  يكون  قد  النص، 
ر معروف. وقد يوفر  كان النص من إنتاج مشفِّ

تتبع منشأ الهجمات اإللكترونية

الفاعل،  الملف معلومات تشي بهوية  عنوان 
إذ يتضمن عادًة اللغة الطبيعية المتعلقة غالبًا 

ر. باألسلوب الكتابي للمشفِّ

تحليل طريقة عمل المهاجم، ويتضمن:  .4
مطابقة األوقات التي يعمل بها أحد القراصنة   •
الموقع  إلى  هذا  يشير  قد  محدد.  موقع  مع 

الذي يعمل منه المهاجم.
توفرت،  إذا  النص،  على  التعليقات  توفر  قد   •
المصطلحات  عن  حتى  أو  اللغة  عن  معلومات 

العامية التي يستخدمها المهاجم.
قد تشير أساليب البرمجيات الخبيثة، إذا شابهت   •
تلك التي يستخدمها فاعل معروف، إلى تورط 

هذا الفاعل المحدد.
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والمخططات  الطرق  استخدام  يشّكل  ذلك،  ومع 
الفاعلين  أحد  يستخدمها  كالتي  نفسها 
مهاجم  هوية  إلى  منطقية  إشارة  المعروفين 
مجموعات  بعض  تفضل  المثال،  سبيل  على  ما. 
على  نطاق  إدارة  حقوق  على  الحصول  القرصنة 
خوادم “ويندوز” وإنشاء أبواب خلفية عديدة. في 
المقابل، يفضل آخرون استهداف الحسابات التي 
يدونون  وال  فحسب  معين  لهدف  إليها  يحتاجون 
تقليص  أجل  من  القرص،  على  خبيث  برنامج  أي 
احتمال اكتشافه بواسطة برنامج حماية طرفي. 
تركز  أنماطًا معينة: قد  عادًة  الضعف  نقاط  وتتبع 
مجموعة من القراصنة على استغالل نقاط ضعف 
فجوات  استغالل  آخرون  يفّضل  بينما  الخط،  ملّف 
فالش”.  “أدوبي  مثل  مختلفة،  تقنيات  في 
بتطوير  القرصنة  مجموعات  في  األفراد  ويقوم 
المنظمة  أفضليات  تحديد  تستطيع  اختصاصات 

التشغيلية. 

ويتسنى في بعض األحيان تحديد هوية المجموعة 
وإعادة  المخططات  مزيج  تحليل  خالل  من  بدقة 
ومثال  واألهداف.  الخبيثة  البرمجيات  استخدام 
وهو   ،)Stuxnet( نت”  “ستاكس  هو  ذلك  على 
لبرنامج  دائم  بضرر  تسبب  خبيث  حاسوبي  برنامج 
النووي وأبلغ عنه في وسائل اإلعالم عام  إيران 
األمريكية.  الحكومة  صنع  من  أنه  ويعتقد   ،2010
المجموعات  ويتمتع عدد محدود جدًا فحسب من 
بالمهارة إلنشاء برنامج خبيث كهذا وبالرغبة في 

استهداف المنشآت النووية اإليرانية.

يزّور  أن  المحتمل  فمن  ذاته،  السياق  وفي 
ذكرناها  التي  المعلومات  الدول  أو  المجرمون 
مكان  إلى  االنتقام  عمليات  توجيه  إعادة  بغية 
فقد  ذلك،  إلى  باإلضافة  آثارها.  إخفاء  أو  آخر 
سوق  تطوير  الماضية  القليلة  األعوام  خالل  تم 
الخاصة  خدماتهم  القراصنة  فيها  يقدم  سوداء 
الجهات  بسهولة  وتبيع  اإللكترونية.  بالهجمات 

تحديد ما إذا كان لدى الفاعل المزعوم حافز منطقي لتنفيذ الهجوم. الحافز

أو  للتحكم  إلكتروني  عنوان  أي  أو  للهجوم  المستخدمة  األجهزة  موقع  مثل  المعلومات  تعقب 
القيادة أو عنوان البريد اإللكتروني أو القنوات األخرى الالزمة لدفع فدية. مصدر الهجوم التقني

ع البيانات والمكتبات المستخدمة للرمز الثنائي، ومعلومات عن  تحليل البيانات التقنية مثل مجمِّ
استخدامه  يمكن  الذي  ما  البرمجة،  أسلوب  إلى  باإلضافة  النص،  تعليقات  في  الطبيعية  اللغة 

ر معروف.  لتحديد ما إذا كان الرمز من تأليف مشفِّ

يستخدمها  التي  العامية  المصطلحات  أو  اللغة  عن  تكشف  أن  أيضًا  الملفات  ألسماء  يمكن 
المهاجم.

المعلومات المدرجة 
في الرمز الثنائي 

والنصوص

تحليل األوقات التي يعمل بها القرصان، إذ قد تشير إلى الموقع الذي يعمل منه.
يمكن ألساليب البرمجيات الخبيثة، إذا شابهت تلك التي يستخدمها فاعل معروف، أن تشير إلى 

تورط الفاعل. 
طريقة العمل
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على  والمنظمون  السوق  هذه  في  الفاعلة 
فرعية  )شبكة   )Dark Web( ويب”  “دارك  شبكة 
على اإلنترنت تستخدم بروتوكوالت تشفير من أجل 
والخوادم(،  والعمالء  المستخدمين  هوية  إخفاء 
عند  قادرة،  برمجيات،  أدوات  أو  مختلفة  خدمات 
لتنفيذ  مطلوب  هو  ما  كل  تأمين  على  جمعها، 
رسائل  بائعي  هذا  ويتضمن  إلكتروني.  هجوم 
وبطاقات  اعتماد،  وأوراق  للشركات،  إلكترونية 
انتظار  دون  من  وهجمات  واستثمارات،  ائتمان، 
وبرمجيات  الضعف  نقاط  باستخدام   ،)zero-day(
واجهات  لتأمين  مصممة  تصّيد  ومعدات  خبيثة 
الخبيثة  البرمجيات  لتخصيص  االستخدام  سهلة 

سلسلة  وتعّد  تصّيد.  حمالت  تنفيذ  أو  وإدخالها 
تكون  وقد  معقدة  اإللكترونية  الهجمات  توريد 
المعلومات التي يستطيع المحققون جمعها من 
هجوم  لتنفيذ  المستخدمة  واالتصاالت  الملفات 
من  مختلفة  أجزاء  إلى  تشير  ألنها  مضللة،  ما 
تحديد  المهم  من  الحاالت،  هذه  في  السلسلة. 
والتعامل معها  للهجوم،  الفردية  العناصر  هوية 
باعتبارها تعود إلى أماكن مختلفة، بهدف تفادي 

النسبة الخاطئة للهجمات إلى فاعل معين.

ونظرًا للتحديات الموصوفة في هذا البحث، فإن 
قضائيا،  المهاجم  مالحقة   – غالبا   – الصعب  من 
باالسم  عليه  المدافع   الجانب  تعّرف  وإن  حتى 
مرتكب  يكون  قد  فحيث  الهاتف،  ورقم  والعنوان 
مع  متوائمة  غير  قضائية  والية  في  الجريمة 
من  يكون  فقد  ذلك  إلى  باإلضافة  الضحية.  بلد 
القضائية  الوالية  في  القانون  تطبيق  الصعب 
سيادة  أو  الفساد  من  العالية  المستويات  نتيجة 
في  المهاجمين،  أن  وبما  المحدودة.  القانون 
التقرير،  هذا  في  الموصوفة  الحاالت  من  الكثير 
إجرامية ما، فال  يعملون لدى حكومة أو منظمة 
يجب إغفال احتمال أن موظفيها يعملون بنشاط 

ليصعب لتصعيب إلقاء القبض على الجناة.
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حدث  وراء  الكامنة  الدوافع  مختلف  توضيح  بعد 
التقرير قد  يكون هذا  اإللكتروني،  باألمن  متعلق 
مختلف  بين  التمييز  صعوبة  على  الضوء  سلط 
وبّين  المختلفة،  اإللكترونية  التهديدات  أنواع 
والحاجة إلى تحديد فروق أكثر وضوحًا. ومن خالل 
أفضل،  بشكل  اإللكترونية  الهجمات  فهم مصادر 
الحكومات  تتمكن  أن  في  يكمن  الهدف  فإن 
والمنظمات واألفراد من اتخاذ الخطوات المناسبة 

إلدارة مخاطر األمن اإللكتروني.

فإن  اإللكترونية،  الهجمات  حداثة  إلى  نظرًا  لكن 
هناك إجماع محدود على التعريفات. متى تصبح 
القرصنة تجسسًا وكيف يتصاعد هذا األمر بسرعة 
إلى استخدام القوة العسكرية؟ في الواقع، فإن 
حماية شبكات الحاسوب لن تؤدي إلى حماية بلد 
أو مواطنيه من هجوم إلكتروني، لكنها قد تتركه 
ستستخدم  حيث  للتهديدات؛  عرضًة  أكثر  حتى 
التهديدات  مرتكبي  بواسطة  نفسها  الشبكات 
إليصال رسائلهم أو للتضليل. ويقول البروفيسور 
للتحاليل  الفرنسي  المعهد  من  جير  فرنسوا 
أو تضليل، ال  أردتم نشر إشاعة  “إن  االستراتيجية: 
يمكنكم أن تعطلوا كليًا أجهزة اتصاالت خصمكم، 
لذا ال بّد من أن يبقى اإلنترنت آمنًا ومتاحًا نسبيًا” . 

الخالصة

تتغير طبيعة التهديدات بسرعة، مع قيام الجهات 
بماذا؟(  )قيامها  الفاعلة  الرئيسية  اإللكترونية 
ألساليبها واستراتيجياتها، وهو ما يزيد، وال يقلل، 
التي  والطرق  الخطر  مصادر  فهم  أهمية  من 
يختلف بها هجوم إلكتروني عن آخر، وحينها فقط 
السيطرة  من  والمنظمات  الحكومات  ستتمكن 

على الهجمات اإللكترونية.

http://www.techrepublic.com/article/   4
the-new-art-of-war-how-trolls-hackers-and-spies-

are-rewriting-the-rules-of-conflict/
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التوصيف اإلسم العام

استهدف القراصنة، الذين يزعم دعمهم لحركة استقالل كاتالونيا، مواقع إلكترونية 
تديرها وزارة األشغال العامة والنقل بهجمات حجب خدمة موّزع. تم تخريب بعض المواقع 

اإللكترونية. 
مواقع حكومية إسبانية 2017

حملة حجب الخدمة الموزعضد جماعات الحق البديل والنازيين الجدد في أعقاب التجمع 
في تشارلوتسفيل. 

مواقع إلكترونية للنازيين الجدد و”كو كلوكس كالن” 
 )KKK( 2017

استهدف نشطاء القرصنة الذين يزعم ارتباطهم بـ”أنونيموس” نحو 50% من البيانات 
المخزنة في المحتوى الواضح في خوادم “فريدوم هوستينج 2”. وأفادت صحيفة 

“إنترناشيونال بزنس تايمز” بأن القراصنة سرقوا ملفات حجمها 75 جيجابايت وقواعد 
بيانات حجمها 2,6 جيجابايت.   

عملية “دارك نت ريلونش” 
)Operation Darknet Relaunch( 2016

استهدفت حملة حجب الخدمة الموزع منظمات حكومية متنوعة كأحد أشكال االحتجاج 
على استضافة الحدث في البرازيل. تّم جمع دوافع مختلفة مزعومة من مصادر مختلفة.  )OpOlympicHacking( ”أوب أوليمبيك هاكينج“ 2016

اقترحت حملة نشاط القرصنة لالحتجاج على الحكومة التايالندية إجراء تعديالت على قانون 
جرائم الحاسوب القائمة. باإلضافة إلى إنشاء محتوى على وسائل التواصل االجتماعي 
معارض لقانون جرائم الحاسوب، استهدف حجب الخدمة الموزع مواقع إلكترونية عديدة 

للحكومة اإللكترونية.  

عملية “سنجل جايتواي” 
)Operation Single Gateway( 2016

تضمن الهجوم اإللكتروني عددًا من األنظمة الموزعة التي تستهدف حجب الخدمة 
الموّزع التي يشغلها “دين”، وهو مزّود نظام أسماء النطاقات )“دي إن إس”(، ما مما 
جعل منصات وخدمات إنترنت كبيرة غير متاحة أمام عدد كبير من المستخدمين في أوروبا 

وأمريكا الشمالية. ُأنجز هجوم حجب الخدمة الموزع من خالل عدد كبير من طلبات البحث 
عن “نظام أسماء النطاقات” من عشرات ماليين المواقع اإللكترونية، ما مما فاقم نقاط 

ضعف الكثير من أجهزة إنترنت األشياء. 

)Dyn( ”الهجوم اإللكتروني “دين 2016

تمت قرصنة الموقع اإللكتروني للجنة الفليبينية لالنتخابات، من مجموعة يزعم تنفيذها 
الهجوم لالعتراض على االجراءات األمنية المنخفضة على بشأن آليات إحصاء األصوات. 

عقب القرصنة تسربت معلومات شخصية عن المقترعين، ووضعها المقرصنون في 
wehaveyourdata.com :الموقع اإللكتروني التالي

عملية “كوميليك” 
)Operation Comelec( 2015

جرى تهديد مواقع إلكترونية مختلفة يزعم ارتباطها بجماعة “كو كلوكس كالن” وهي 
منظمة أمريكية للمتعصبين البيض، ونشرت علنًا قائمة تضّم 1000 عضو مزعوم.  

عملية “كو كلوكس كالن” 
)Operation KKK( 2015

تعّرض 132 موقعًا إلكترونيًا حكوميًا وتعليميًا وتجاريًا صينيًا للتخريب أو الهجوم باستخدام 
حجب الخدمة الموّزع، كرد على أعمال الصين في النزاعات اإلقليمية في بحر جنوب 

الصين.

عملية “ستوب ريكالمايشن” 
)Operation Stop Reclamation( 2015

ملحق: التسلسل الزمني 
لحوادث األمن اإللكتروني

الجدول الزمني للحوادث األساسية المرتبطة 
بالنشاط اإللكتروني
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التوصيف اإلسم العام

هجوم “حجب الخدمة” على المواقع اإللكترونية الحكومية الكندية، الذي يزعم تنفيذه 
احتجاجًا على إصدار القانون “سي 51”، وهو قانون مكافح لإلرهاب يمنح سلطات إضافية 

لوكاالت االستخبارات الكندية. أّثر الهجوم بشكل مؤقت على مواقع إلكترونية لوكاالت 
فيدرالية عديدة.  

ملية “سايبر برايفاسي” 
)Operation CyberPrivacy( 2015

تمت مهاجمة الموقع اإللكتروني لمدينة كليفالند األمريكية باستخدام حجب الخدمة 
الموّزع. ما ويزعم تنفيذ أن الهجوم كان اعتراضا على حادثة إطالق النار. استخدمت “بين 

فيريفايد” )BeenVerified( )خدمة على اإلنترنت للبحث عن معلومات متاحة بشكل علني( 
للكشف عن رقم هاتف وعنوان الشرطي المتورط في إطالق النار. 

عملية إطالق النار على تامر رايس
)Shooting of Tamir Rice( 2014

تم إنشاء موقع إلكتروني وحساب على “تويتر” احتجاجا على عملية إطالق نار قاتلة 
للشرطة في فيرغسون، ميزوري في الواليات المتحدة. المجموعة المسؤولة عن 

ذلك أنه إن تم إزعاج أو إلحاق األذى أذية بأي من المحتجين، فإنهم سيهاجمون خوادم 
المدينة وحواسيبها وإيقافها عن العمل. أطلق استهدف هجوم حجب خدمة موّزع 
مواقع إلكترونية واتصاالت للشرطة. كان أحد األشخاص الذي يدعي بأنه عضو في 

“أنونيموس” يصدر معلومات عن شرطي، مدعيًا بأنه الشخص الذي نّفذ إطالق النار. 
وُنفي هذا األمر رسميًا. 

عملية “فيرغسون”
)Operation Ferguson( 2017

هجمات انتقامية من فئة حجب الخدمة الموزع على مصارف أمريكية انتقامًا، بعد نشر 
فيلم مثير للجدل على “يوتيوب”.

عملية “أبابيل”
)Operation Ababil( 2012

 LulzSec and( ”نفذ أشخاص مرتبطون بمجموعات القرصنة “لولزسيك” و”جريكسيك
GreekSec( و”أنونيموس” وآخرون مجموعة من هجمات القرصنة، مستلهمين من 

اإلعالن عن إطالق العملية. صدرت معلومات من وكالة الجريمة المنظمة الخطيرة وإدارة 
السالمة العامة في أريزونا وعدد من المواقع اإللكترونية التي تعود إلى حكومة البرازيل 

وشركة “بتروبراس” للطاقة. تم تعطيل الموقع اإللكتروني لوكالة االستخبارات المركزية 
لنحو خمس ساعات.

“أنتي سيك ليك” )AntiSec Leak( وهجوم وكالة 
)CIA( االستخبارات المركزية 2012 -2011

تم نشر رسائل إلكترونية أرسلها ناشطون ومسؤولون من أنصار الكرملين. عملية روسيا 2012

في انتقام مزعوم من الحكومة السورية، التي ادعت تدعي بأن اإلرهابيين كانوا 
يعطلون نظام اتصاالتها. على الرغم من نشر ادعاءات مختلفة عن حقيقة قرصنة الكثير 

من المواقع اإللكترونية، لم يظهر أي دليل على حدوث هذا فعليًا. تم تخريب الصفحة 
الرئيسية للمصرف الصناعي السوري.

عملية سوريا 2012

اخترق القراصنة 40 موقع محتوى إباحي ونشروا اسم أكثر من 1500 مستخدم يتصفحون 
باستمرار أحد تلك المواقع.

عملية “دارك نت”
)Operation DarkNet( 2011
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في رد فعل انتقامي مزعوم ضد نشر فيلم بشأن كوريا الشمالية، تم تنفيذ هجوم ضد 
شركة “سوني”، ُكشفت فيه تفاصيل شخصية تعود لنحو 77 مليون حساب. وشملت 

البيانات معلومات شخصية خاصة بموظفي شركة “سوني بيكتشرز” وعائالتهم، ورسائل 
البريد اإللكتروني بين الموظفين، ومعلومات عن حول رواتب الرؤساء التنفيذيين في 
الشركة، ونسخ عن أفالم “سوني” التي لم يتم عرضها بعد، وغيرها من المعلومات. 

اضطرت “سوني” إلى إيقاف تشغيل شبكة “بالي ستيشن نتوورك” والتأكيد على أنه تم 
الكشف عن معلومات شخصية تابعة لـ 77 مليون حساب. استمر االنقطاع  23 يومًا، نظرًا 
ألن الفاعلين استخدموا برمجيات خبيثة مصممة خصيصًا لمسح األقراص الصلبة، من أجل 

إحداث أكبر قد قدر ممكن من الضرر وتغطية أثرهم.

اختراق بيانات “سوني” 2011

تعرضت “إتش بي غاري”، وهي شركة ُتعنى بأمن التكنولوجيا، إلى عملية قرصنة بعد أن 
ادعى رئيسها التنفيذي أنها اخترقت “أنونيموس” من خالل شبكات التواصل االجتماعي، 
وأنها على استعداد لتوفير معلومات حول أعضاء “ أنونيموس”. تم اختراق موقع “إتش 

بي غاري”، كما تم ونشر وثائق ورسائل إلكترونية من كل من شركة “إتش بي غاري 
فدرال” و”إتش بي غاري”. كما تم االستيالء أيضًا على حساب الرئيس التنفيذي على 

موقع “تويتر”.

عملية “إتش بي غاري”
)Operation HBGary( 2011

تم إغالق العديد من المواقع اإللكترونية الحكومية باستخدام هجمات حجب الخدمة، وتم 
إرسال رسائل الفاكس إلى أجهزة فاكس متعددة في مصر، في ما قيل إنه احتجاج على 

محاوالت الحكومة لمراقبة استخدام اإلنترنت في البالد.
عملية مصر 2011

تم تنفيذ سلسلة من هجمات حجب الخدمة ضد مواقع الحكومة. تم نشر برامج تجنب 
الرقابة باستخدام قنوات مختلفة، من أجل تزويد المواطنين بالقدرة على تجاوز حظر 

اإلنترنت.
عملية تونس 2011

تمت سرقة بيانات ألفي شخص وإرسالها إلى وسائل اإلعالم. وشملت المعلومات 
المسّربة عناوين بروتوكول اإلنترنت، وأرقام الهواتف النقالة، وعناوين البريد اإللكتروني 

وتعليقات تم الحصول عليها على األرجح عن طريق قرصنة الموقع اإللكتروني للحزب 
السياسي. ومن ثم تّم تشويه الموقع اإللكتروني.

 )Fine Gael( ”الهجوم على موقع “فاين جايل
اإللكتروني 2011
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الجدول الزمني للحوادث األساسية المرتبطة 
بالحرب اإللكترونية على اإلنترنت

التوصيف اإلسم العام

أّثرت سلسلة من الهجمات اإللكترونية القوية باستخدام فيروس الفدية “بيتيا” على 
الشبكات الداخلية للمنظمات األوكرانية، بما في ذلك المصارف والوزارات والصحف 

وشركات الكهرباء. تّم اإلبالغ عن هجمات مماثلة في فرنسا، وألمانيا، وإيطاليا، وبولندا، 
وروسيا، والمملكة المتحدة، والواليات المتحدة وأستراليا. وتشير التقديرات إلى أن %80 
من جميع الهجمات كانت في أوكرانيا، مع تلقي ألمانيا الضربة الكبرى الثانية مع بأضرار 

بلغت نحو 9%. واتفقت مصادر متعددة على أن فيروس “بيتيا” كان يتخفى كفيروس 
فدية، إال أنه في الحقيقة تم تصميمه ليتسبب بأقصى قدر من الضرر، مع كون أوكرانيا 

الهدف الرئيسي.

فيروس الفدية “بيتيا”
)Petya( 2017

أطاح برنامج الفدية هذا بأكثر من 230 ألف جهاز كمبيوتر في أكثر من 150 بلدًا في 
يوم واحد. وقد أصيب جزء من حواسيب الخدمة الصحية الوطنية في المملكة المتحدة 

بالفيروس، مما تسبب في تشغيل بعض الخدمات على أساس طارئ فقط خالل 
الهجوم. كما تأثر بالهجوم في إسبانيا كل من شركة “تيليفونيكا”، و”فيديكس”، 

و”دويتشه باهن”، عالوة على العديد من البلدان والشركات األخرى في جميع أنحاء 
العالم. وبعد فترة وجيزة من بدء الهجوم، اكتشف ماركوس هاتشينز، باحث في مجال 

أمن الويب يبلغ من العمر 22 عامًا من “نورث ديفون” في انكلترا، وسيلة لوقف فيروس 
الفدية، ما مما أدى إلى وقف االعتداء. منذ حينها تم تحديد إصدارات جديدة مصممة 
كي ال يتم وقفها. وتكهنت مصادر متعددة بأن الهجوم تم تمويهه ليظهر كفيروس 

فدية، في حين كان يهدف إلحداث اضطرابات واسعة النطاق.

“وانا كراي”
)WannaCry( 2017

تم اختراق خوادم اللجنة الوطنية الديمقراطية وحساب البريد اإللكتروني الشخصي 
على “جوجل” الخاص بجون بوديستا، رئيس حملة كلينتون، وتم وإرسال محتوياتهما إلى 
“ويكيليكس”. كما تم تعميم أخبار زائفة،  وإنشاء حسابات وهمية على شبكات اجتماعية 

متعددة واستخدام اإلعالنات المدفوعة لتعزيز مداها، مستهدفة شرائح معينة من 
السكان.

التدخل في االنتخابات األمريكية لعام 2016 2016

هجوم برمجيات خبيثة باستخدام “هجمات دون انتظار” )zero-day( يستهدف أنظمة 
التحكم الصناعي، مما أدى إلى تعطيل العديد من الخدمات في أوكرانيا، بما في ذلك 

البنية التحتية للكهرباء، مؤثرًا على 80 ألف عميل. وقد استخدمت البرمجيات الخبيثة 
نفسها لمهاجمة نظم المطار.

“بالك إينرجي”
)BlackEnergy( 2015

بدأ مع بهجوم تصيد، إذ تم حقن شبكة “أرامكو” السعودية ببرمجية خبيثة فريدة من 
نوعها. تم إغالق أكثر من 30 ألف نظام “ويندوز” وتم محو األقراص الصلبة الخاصة بها. 

وجدت “سيمانتيك” )Symantec( أن بعض األنظمة المتأثرة تتضمن صورة العلم األمريكي 
في حين تم حذف البيانات والكتابة فوقها.

شامون )Shamoon(، المعروف أيضًا باسم “دبليو 
)DistTrack.W32( ”32. ديست تراك 2012

تم استخدام برمجية خبيثة بالغة التعقيد تهاجم الحواسيب التي تعمل بنظام تشغيل 
“مايكروسوفت ويندوز” لمهاجمة أنظمة الكمبيوتر في بلدان الشرق األوسط. انتشر  

هذا البرنامج، الذي ربما استخدم ألغراض التجسس اإللكتروني، انتشر على شبكة 
المنطقة المحلية أو وسيط قابل لإلزالة، بما في ذلك عبر أكثر من ألف جهاز يعود إلى 

أفراد، ومؤسسات تعليمية، ومنظمات حكومية. كما سجل أيضاً ملفات صوتية، بما في 
ذلك  محادثات “سكايب”، ونشاط لوحات المفاتيح، ولقطات الخلفية، وحركة الشبكة.

“سكاي وايبر”/ “فليمر”  )فليم(
)Skywiper/Flamer )Flame 2012

تعرضت الحكومة الكندية لهجوم من قبل قراصنة أجانب، تمكنوا من التسلل إلى ثالث 
إدارات داخل الحكومة الكندية وأرسلوا معلومات سرية خارج البالد. وقد قطعت الحكومة 

الوصول إلى اإلنترنت عن اإلدارات الثالث من أجل قطع اإلرسال أثناء معالجة الوضع. 
الهجوم على الحكومة الكندية 2011

“ستوكسنيت”، برمجية خبيثة محددة ُصممت لمهاجمة نظم السيطرة الصناعية في 
الشرق األوسط، من دون أن تعلن أي جهة عن مسؤوليتها عن العملية. وُزعم أن الدودة 
دمرت ألف جهاز طرد مركزي نووي، حيث أنها انتشرت خارج المحطة وأصابت أكثر من 60 

ألف جهاز كمبيوتر.

“ستوكسنيت”
)Stuxnet( 2010
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تم تنفيذ سلسلة من هجمات حجب الخدمة المنسقة ضد مواقع إلكترونية حكومية ومالية 
مهمة ومواقع تعود لوكاالت أنباء في كل من الواليات المتحدة وكوريا الجنوبية من خالل 

. )botnet( ”االستفادة بشكل من كبير شبكة الروبوت “بوت نت
هجومات يوليو 2009 اإللكترونية 2009

خالل انتخابات الرئاسة األمريكية عام 2008، تمت قرصنة أنظمة المرشحين، مما أدى 
إلى سرقة كمية كبيرة من البيانات عن خططهم وسياساتهم واتصاالتهم. عزت مصادر 

أمريكية مختلفة الهجمات إلى حكومات ُيعتقد أنها تتصرف ضد مصالح الواليات المتحدة.
قرصنة الحملة االنتخابية 2008

تّم استخدم عدد من التقنيات، بما في ذلك أنواع مختلفة من هجمات حجب الخدمة، 
لالستيالء على عدد من مواقع الحكومة اإلستونية الرئيسية، كجزء من هجوم محتمل 

ترعاه حكومة.
قرصنة حكومة إستونيا 2007

أدت سلسلة من الهجمات اإللكترونية المنسقة إلى تمّكن القراصنة من اختراق عدة 
شبكات حاسوبية بما في ذلك تلك العائدة لوكالة “ناسا” و”لوكهيد مارتن” و”ريدستون 

آرسنال” ومختبرات “سانديا” الوطنية. تعتبر تلك الهجمات اإللكترونية واحدة من أكبر 
الهجمات التي يشهدها التاريخ، وسمحت بالوصول إلى معلومات عسكرية وبيانات 

سرية، وأفيد أنها خلفت أبوابًا خلفية وتهديدات مستمرة كان يمكن استخدامها في 
هجمات أخرى.

“تايتان راين”
)Titan Rain( 2004

عملية مزعومة رعتها حكومة أجنبية، تعرض فيها خط أنابيب غاز سيبيريا إلى هجوم 
باستخدام حصان طروادة بهدف إساءة استخدام رمز معين يتحكم بنظام التحكم الخاص 
به، مما أدى إلى حريق هائل. ذكرت مصادر مختلفة أن الحريق طفيف ونتج عن حادث ال 

عالقة له بهجوم إلكتروني.

شبكة أنابيب الغاز العابرة لسيبيريا 1982
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الجدول الزمني للحوادث األساسية المرتبطة 
بالجرائم اإللكترونية

التوصيف اإلسم العام

دخل قراصنة اإلنترنت إلى البيانات الشخصية ألكثر من 145 مليون عميل لـ”إكويفاكس” 
في الواليات المتحدة، بما في ذلك أسماؤهم الكاملة، وأرقام ضمانهم االجتماعي، 
وتواريخ ميالدهم، وعناوينهم، وفي بعض الحاالت، أرقام رخص القيادة الخاصة بهم. 

كما وأكدت “إكويفاكس” أنه خالل الهجوم تم االستيالء على ما ال يقل عن بيانات بطاقات 
اعتماد تعود لـ209 ألف آالف عميل. كما تعرضت للخطر معلومات تعود لنحو 400 ألف إلى 

44 مليون مواطن بريطاني مقيمين، فضاًل عن 8 آالف مقيم كندي.

خرق بيانات “إكويفاكس”
)Equifax( 2017

تم الحصول على 25 ألف صورة رقمية ومسح لبطاقة هوية مرضى عيادة التجميل 
“غروزيو شيرورجيكا” في ليتوانيا ونشرها من دون موافقة المرضى من قبل مجموعة 

غير معروفة طالبت بفدية. تأثر آالف العمالء من أكثر من 60 بلدا.

قرصنة عيادة تجميل “غروزيو شيرورغيجا”
)Grozio Chirurgija( 2017

تم عرض حلقات لم تعرض بعد من المسلسل التلفزيوني “أورانج إز ذي نيو بالك” على 
اإلنترنت بعد الفشل في ابتزاز شركة الترفيه عبر اإلنترنت “نتفليكس”.

قرصنة المسلسل المتلفز “أورانج إز ذي نيو بالك”
)Orange Is the New Black TV( 2017

خرق لبطاقات االئتمان على نطاق واسع في نحو 5 آالف فندق في جميع أنحاء العالم 
مملوكة من قبل مجموعة فنادق “إنتركونتيننتال”. أصدرت المجموعة بيانات تبّين أن 

السجالت النقدية في أكثر من ألف من عقاراتها تم خرقها بواسطة برامج ضارة تهدف 
إلى سحب بيانات بطاقات االئتمان والسحب الخاصة بالعمالء.

اختراق سلسلة فادق “إنتركونتيننتال”
)InterContinental Hotel( 2017 - 2016

صدرت تعليمات لسرقة 951 مليون دوالر أمريكي من مصرف بنغالديش، البنك المركزي 
لبنغالديش، عن طريق شبكة “سويفت”. وقد نجحت خمس عمليات أصدرها المقرصنون 

بقيمة 101 مليون دوالر تم سحبها من أحد حسابات مصرف بنغالديش في بنك االحتياطي 
الفيدرالي في نيويورك. وقد تم تتبع 20 مليون دوالر أمريكي إلى سريالنكا )منذ 

استردادها( و81 مليون دوالر إلى الفلبين )تم استرداد نحو 18 مليون دوالر أمريكي(. 
وجّمد البنك االحتياطي الفيدرالي في نيويورك العمليات الثالثین المتبقیة، التي بلغت 

قيمتها 850 ملیون دوالر أمريكي، بناء علی طلب بنك بنغالديش. وكشف تم اكتشاف 
الحقًا أنه تم استخدام برمجية “دريدكس” )Dridex(، وهو برنامج خبيث خاص يهدف إلى 

سرقة أوراق اعتماد مصرفية.

سرقة مصرف بنغالديش 2016

تعرضت أنظمة تسجيل دخول المسافرين لخطوط الطيران الفيتنامية “فيتجيت”، في 
مطار “تان سون نهات” الدولي إلى هجوم مما أدى إلى توقفها عن العمل. كما تم 

اختراق شاشات معلومات الطيران في مطار “نوي باي” الدولي حيث عرضت بيانات 
تنتقد الفلبين وفيتنام ومطالباتهما الجغرافية في بحر جنوب الصين. وكان على خطوط 

الطيران أن تتحول إلى إجراءات تسجيل الوصول اليدوية مما أدى إلى تأخير 60 رحلة. هذا 
وتم أيضًا اختراق الموقع الرسمي للخطوط الجوية الفيتنامية من قبل المجموعة عينها 
عند نحو الساعة الرابعة من اليوم نفسه. وتم استبدال صفحة الموقع اإللكتروني بنفس 
الصورة التي ظهرت على شاشات المطارات. وقد سرقت قاعدة بيانات العمالء الخاصة 

بخطوط الطيران ونشرت على شبكة اإلنترنت.

الخطوط الجوية الفيتنامية 2016

لمدة عامين انتهت في أوائل عام 2015، تمكنت مجموعة من القراصنة من الوصول إلى 
معلومات آمنة من أكثر من 100 مؤسسة مالية في جميع أنحاء العالم. استخدم القراصنة 

البرمجيات الخبيثة والضارة للتسلل إلى أنظمة الكمبيوتر الخاصة بالمصارف وجمع 
البيانات الشخصية، ليتمكنوا بعدها من انتحال شخصية موظفي المصارف عبر اإلنترنت 
للسماح بتحويالت احتيالية، بما في ذلك الطلب من أجهزة الصراف اآللي صرف النقود 
من دون بطاقة مصرفية. وتشير التقديرات إلى أنه تمت سرقة ما مجموعه نحو مليار 

دوالر من المؤسسات المالية.

هجمات عالمية منسقة ضد المصارف 2015 - 2013
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التوصيف اإلسم العام

تمت سرقة البيانات الخاصة بأكثر من 83 مليون عميل لدى شركة “جاي بي أند مورجان 
تشايس أند كو”. وعالوة على ذلك، تم أخذ معلومات تتعلق بأداء الشركة وأخبارها، مما 

أتاح سمح للقراصنة التالعب بأسعار األسهم. ومن خالل استخدام أكثر من 200 وثيقة 
هوية وهمية، تمكنوا من تسهيل دفع مبالغ نقدية كبيرة إلى المجرمين، وعملية تبادل 

“بيتكوين” غير قانونية، وغسل األموال من خالل ما يقرب من 75  حسابا على الصعيد 
العالمي.

“جاي بيه بي أند مورجان تشايس أند كو”
)JP and Morgan Chase & Co( 2015

بعد أن نجح القراصنة في اختراق حساب “تويتر”، نشروا  تغريدة خادعة عن  هجمات 
وهمية طالت البيت األبيض زعمت أن الرئيس أوباما أصيب خاللها. أسفرت هذه التغريدة 

الكاذبة إلى هبوط مؤشر “داو جونز” 130 نقطة وإيقاف حساب “أسوشييتد بريس” على 
“تويتر” بشكل مؤقت.

اختراق حسابات “أسوشييتد برس” على “تويتر” 2013

تم الوصول إلى بيانات خاصة  بـ500 مليون حساب لمستخدمين وسرقتها، بما في ذلك 
األسماء وأرقام الهواتف وكلمات المرور، وعناوين البريد اإللكتروني. "ياهو" 2014

تمت سرقة أكثر من مليون حساب مستخدم “ياهو”، بما في ذلك األسماء وأرقام 
الهواتف وكلمات المرور، وعناوين البريد اإللكتروني. "ياهو" 2013

تم اإلبالغ عن سرقة 85 ألف رقم وحساب بطاقة ائتمان نتيجة لهجوم إلكتروني. اختراق "بنك أوف أمريكا" 2011

من خالل استخدام برمجيات خبيثة متخصصة، سرق المقرصنون أوراق اعتماد ونفذوا 
تحويالت برقية من حساباتهم. عمدت بعض إصدارات البرمجيات الخبيثة إلى إعادة كتابة 

البيانات لمنع المستخدم من معرفة المبالغ التي تم تحويلها.
محولو األموال عبر اإلنترنت 2009

هجوم عام 2008 طال نظم الدفع لدى “هارتالند” فيما يقدر بنحو 130 مليون عميل، مما 
أثر على حاملي مجموعة متنوعة من أنواع بطاقات االئتمان. دفعت “هارتالند” في 

نهاية المطاف أكثر من 110  مليون دوالر أمريكي إلى “فيزا” و”ماستركارد” و”أمريكان 
إكسبريس” وشركات بطاقات أخرى لتسوية المطالبات المترتبة عن الخرق.

“هارتالند”
)Heartland( 2008

أدى هجوم قرصنة على “تي جيه إكس”، شركة تجارة التجزئة في الواليات المتحدة، إلى 
الحصول على معلومات شخصية ومعلومات دفع تعود لـ94 مليون عميل على األقل.

“تي جيه إكس”
)TJX( 2007
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المؤّلفون

سيمون فيرناشيا

المدير األول، قسم األمن اإللكتروني
“بي دبليو سي” )PwC( الشرق األوسط
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www.pwc.com/me

www.twitter.com/PwC_Middle_East

www.linkedin.com/company/pwc-middle-east/

يكمن هدفنا لدى شركة “بي دبليو سي” في بناء الثقة في المجتمع وحّل المشاكل المهمة. 
نحن شبكة من شركات في 158 بلدًا مع أكثر من 236 ألف شخٍص ملتزمين بتقديم الجودة في 
خدمات الضمان والخدمات االستشارية والضريبية. بإمكانكم معرفة المزيد وإطالعنا على أكثر ما 

.www.pwc.com :يهمكم من خالل زيارة موقعنا اإللكتروني التالي

دولة في   12 ولديها 23 مكتبًا في  عامًا،   40 منذ  األوسط  الشرق  بحضور في  الشركة  وتتمتع 
.)www.pwc.com/me( المنطقة، إلى جانب 4,200 موظف

شركاتها  من  اكثر  أو  واحدة  شركة  و/أو  سي”  دبليو  “بي  شبكة  إلى  سي”  دبليو  “بي  تشير 
األعضاء، التي ُتعتبر كل واحدة منها كيانًا قانونيًا منفصاًل. يرجى زيارة الموقع اإللكتروني التالي 

www.pwc.com/structure لمزيد من التفاصيل.

حقوق الطبع والتأليف والنشر محفوظة لشركة “بي دبليو سي” 2017. جميع الحقوق محفوظة.

)PWC( ”لمحة عن “بي دبليو سي

تواصل مع شركة “بي دبليو سي”








